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ACTA 7/2015 

 

ACTA  DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA CELEBRADA PER LA JUNTA 

VEÏNAL EL DIA SETZE DE SETEMBRE DE 2015. 

 

LA PRESIDÈNCIA DEL SR. PRESIDENT,  

En JAVIER GUY SCOTTO DI TELLA MANRESA. 

, AMB L’ASSISTÈNCIA DELS SRS. REGIDORS, 

En. Sebastià Aguilla Cambrón 
En. Josep Lluís Fornés Noguera 
En. Juan Ignacio Fornés Monfort 
Na Josefa Martínez Saus 
 
AMB L´ABSÈNCIA DELS SR. REGIDOR, 
En Juan Bernardo Pineda Pérez 
  

I ASSISTITS DEL SR. SECRETARI,  

En FULGENCIO GIMENO ARRONIZ, 

 

En la sala de sessions de l´ EATIM de Jesús Pobre, sent les vint hores i 

trenta minuts del dia setze de setembre del dos mil quinze. Es reuneix la 

Junta Veïnal, prèvia convocatòria a este efecte, en sessió ordinària i en 

primera convocatòria, per a tractar els següents assumptes, objecte de 

l’Ordre del Dia. 

 

PUNT 1.- 
APROVACIO, SI ES PROCEDENT, DE L´ACTA DE LA 

SESSIÓ ANTERIOR (6/15, DEL 7 DE JULIOL DE 2015). 

 
 Vist l’esborrany de l´acta de la sessió 6/2015 celebrada en data set de 

juliol de dos mil quinze. 
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 La Junta Veïnal, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar 
l´esborrany de l´acta fent les següents modificacions. 
 

1. Punt 6: delegacions genèriques, respecte de les àrees o matèries que 
s'especifiquen, a favor dels regidors que a continuació s'indiquen: 
 

Àrees/Matèria Regidor/a delegat/a 

Alcaldia, Hisenda i  Igualtat Javier Scotto Di Tella Manresa 

Contractacions i Personal, Benestar Social i 
Repres. Associacions, sanitat 

Josefa Martínez Saus 

 Manteniment, Obres i Serveis i Repres. 
Associacions 

Juan Ignacio Fornés Monfort 

Deports, Educació i Participació ciutadana Sebastià Aguililla Cambrón 

Festes  Josep Lluis Fornés Noguera 

Cultura, Turisme i Residents Juan Bernardo Pineda Pérez 

 
 

PUNT 2.- 
DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS I DECRETS 

D’ALCALDIA HAGUTS DES DE L´ÚLTIMA SESSIÓ. 

 

 De conformitat amb el que disposa l'article 42 del reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per 
Real decret 2568/1986, de 28 de novembre, es dona compte de les 
Resolucions i Decrets de la Presidència entregades en la Secretaria General 
per a coneixement de la Junta Veïnal. 
 
 La Junta veïnal per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per 

assabentat dels següents: 
 

 Decret de la Presidència de data 16/9/2015, per la qual s'aprova relació 
de factures de despeses diversos. 
 

 

PUNT 3.- MOCIÓ BIC ESPECÍFIC ALQUERIA COLOMER. 

 

  Vista la moció presentada per Javier Scotto di Tella Manresa, portaveu 

del Grup PSOE de l´EATIM de Jesús Pobre, que diu: 

 L’Alqueria de Colomer constitueix un edifici singular, de mitjan el segle XVII, 

amb una arquitectura rellevant, destacant en la seva façana un element de  
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fortificació que li atorga la condició de BIC, si bé de BIC genèric. 

A més, es produeix la situació administrativa que aquesta edificació, sent un 

BIC genèric, no està registrat com BIC en l'administració autonòmica, tenint en 

compte que existeix una garita a manera de fortificació que així l'hi permet. 

La Llei de patrimoni cultural valenciana 04/1998, estableix la necessitat de 

protegir i difondre el patrimoni cultural, regulant per això els béns culturals per 

al gaudi de la ciutadania. 

 

D'acord amb l'anterior, se sotmet a la consideració de la Junta Veïnal 

l'aprovació del següent: 

1. Es proposa l'aprovació de requerir que a l'Ajuntament de Dènia, ( 

departament de cultura, de patrimoni i a l'arqueòleg municipal), perquè inicie 

les gestions davant l'Administració Autonòmica de la inscripció del BIC 

Genèric a Bic específic de l’Alqueria de Colomer, incloent l'obligació d'establir 

un conveni o acord amb la propietat per complir amb la legislació vigent, entre 

aquesta matèria, d'obertura puntual i regular al publico. 

La Junta Veïnal, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar la moció 

en totes les seues parts. 

 

PUNT 4.- 
APROVACIÓ COMPTE GENERAL CORRESPONENT AL 

EXERCICI 2014. 

 

 Vist l'expedient del Compte general corresponent a l'exercici de 2.014, 

format per la Intervenció Municipal, en el que consten els següents comptes 

i estats corresponents a l'EATIM de Jesús Pobre : 
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 a) Balanç de Situació. 

      b) Compte del resultat econòmic -patrimonial. 

          c) Estat de liquidació del Pressupost, que s'estructura en les parts 

 següents: 

 

1. Liquidació de l'estat de despeses, que es divideix al seu torn, en 

dos documents que són: la liquidació de l'estat de despeses, i el 

desenvolupament dels pagaments pressupostos. 

2. Liquidació de l'estat d'ingressos, que es divideix al seu torn, en 

quatre documents que són: la liquidació de l'estat d'ingressos, el 

desenvolupament dels compromisos d'ingressos, el 

desenvolupament del procés de gestió, i el desenvolupament del 

reconeixement i pagament de les devolucions d'ingressos 

pressupostaris. 

3.Resultat pressupostari. 

 

          d) Memòria, 

 

 Als dits estats anuals, s'acompanyen, els següents annexos: 

 

 Actes d'arqueig de les existències en Caixa a fi d'exercici. 

 Notes o certificacions de l'entitat local, referits a fi d'exercici i 

agrupats per nom o raó social de l'entitat bancària. En cas de 

discrepància entre els saldos comptables i bancaris, s'aportarà 

l'oportú estat conciliatori, autoritzat per l'Interventor. 

 

RESULTANT que la Junta Veïnal, en sessió celebrada el 7 de juliol de 

2.015 va acordar dictaminar favorablement l'expedient. 

 

 RESULTANT  que l'esmentat expedient ha romàs exposat al públic, 

durant el termini de quinze dies, durant els quals i huit més, els interessats  
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han pogut presentar reclamacions, de conformitat amb l'article 212.3 del 

R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la llei 

Reguladora de les Hisendes Locals, previ anunci en el Butlletí Oficial de la 

Província núm.156 de 14 de agosto de 2.015. 

 

 RESULTANT que durant l'esmentat termini no s'han formulat 

reclamacions a l'expedient. 

 

 En virtut d'això, es proposa l'adopció de l'acord següent: 

 

 PRIMER.- Aprovar l'expedient del Compte general corresponent a 

l'exercici de 2.014. 

 

 SEGON.- Rendir a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat 

Valenciana, l'expedient del Compte general corresponent a l'exercici de 

2.014. 

 

La Junta Veïnal acorda per unanimitat, aprovar l´acord en totes les seues 
parts. 
 

 

PUNT 5.- 
APROVACIÓ DEL PLA D´EFICIÈNCIA HÍDRICA DEL 
SERVEI D´ABASTIMENT D´AIGUA DE JESÚS POBRE 

 

 Donat compte del Pla d'Eficiència Hídrica del Servici d'Abastiment de 

Jesús Pobre, en el que es contenen els paràmetres essencials que defineixen 

el seu estat i eficiència hídrica, així com les accions i modificacions 

infraestructurals necessàries per a corregir les deficiències, redactat pel 

Tècnic Municipal,  
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La Junta Veïnal per unanimitat dels assistentes va acordar:  

 

1. Aprovar el Pla d'Eficiència Hídrica del Servici d'Abastiment de Jesús 

Pobre.  

 
2. Enviar dita Pla junt amb la sol·licitud de subvenció per a l'obra " Xarxa 

de distribució de la urbanització "Los Lagos" a l’Excma. Diputació 
d'Alacant. 

 
   

PUNT 6.- 

SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ A DIPUTACIÓ PROVINCIAL 

D´ALACANT DE INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES 

D´ABASTIMENT “ XARXA DE DISTRIBUCIÓ DE LA 

URBANITZACIÓ LOS LAGOS EN JESÚS POBRE”. 

 
 

 Sol·licitar a l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant una subvenció per a 

" XARXA HIDRÀULICA DE DISTRIBUCIÓ MUNICIPAL D'ABASTIMENT 

URBÀ EN LA URBANITZACIÓ " ELS LAGOS" JESÚS POBRE, a 

l'empara de la Convocatòria per a la concessió de subvencions a favor 

d'entitats locals de la província d'Alacant per a la realització i millora 

d'infraestructures hidràuliques d'abastiment i per a la redacció de plans 

d'eficiència hídrica, considerant que: 

 

FINS I URGÈNCIA: 

 

La urbanització " Els Lagos", correspon a una urbanització típica 

executada durant els anys huitanta. Es tracta, per tant, d'una obra 

rebuda pel M.I. Ajuntament de Dénia durant esta època (llavors no 

existia encara l'EATIM de Jesús Pobre) . A tots els efectes es tracta 

d'un Sòl Urbà consolidat i li correspon una zona d'ordenació A. 4-0 

segons el PGT de Dénia. 
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 La gestió urbanística que es duia a terme en els municipis mitjans 

i xicotets durant aquella època, no tenia el control i de la qualitat que 

s'aplica en l'actualitat, tant per mitjans disponibles en este moment, com 

per rigor a l'hora de procedir a l'adequada recepció de les obres 

executades. 

 

 Dita circumstància va provocar que l'abastiment d'aigua quedarà 

en mans de l'empresa privada que va acabar la urbanització del 

corresponent Pla Parcial, crida Mitjans.  

 Al dissoldre's l'empresa constructora en 1995, el pou i la xarxa de 

distribució va quedar d'alguna manera en mans de D. Vicente Muntaner, 

primer a nom de la mercantil Xàbia Hill S.A i en els últims temps a nom 

de Vicente Montaner- Aigües. 

 

 Tècnicament el servici d'abastiment que s'ha prestat és molt 

deficient, amb l'única supervisió sanitària de la Conselleria de Sanitat. 

És en estos últims anys, quan han sorgit les alarmes en esta EATIM, ja 

que la pròpia Conselleria de Sanitat ens ha notificat moltes vegades 

l'existència de greus deficiències en el subministrament d'aigua potable 

a la urbanització " Els Lagos". 

 La Conselleria de Sanitat ha notificat de forma expressa que per mitjà 

de les anàlisis efectuats s'ha pogut detectar una falta total de control en els 

nivells de cloració de l'aigua, superant-se tant els nivells màxims com els 

nivells mínims establits per Sanitat, a més d'haver-se detectat nivells 

excessius de contaminació microbiològica. 

 

La dits anàlisi confirmen la greu situació de risc per a la salut pública en 

què es troba la població que resideix en la Urbanització " Els Lagos", a 
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causa de tres punts molt significatius:  

1.- Subministrament irregular.  

2.- Inexistència de control públic del subministrament d'aigua.  

3.- Carència completa de plans de control de qualitat del 

subministrament que s'està realitzant per esta empresa privada. No es 

garanteix un adequat subministrament en condicions sanitàries adequades 

  

 Amb tots els antecedents ressenyats, es va executar l'any 2010, per 

mitjà d'una subvenció del Pla Provincial de Cooperació a les Obres i 

servicis de la Diputació d'Alacant, la primera obres consistent en l'execució 

de la Xarxa Municipal d'abastiment d'aigua a la Urbanització " Els Lagos" , 

amb un import de 230.000 EUR, complint així amb el primer objectiu d'esta 

EATIM. 

 

  Davant de tal situació, i havent completat el primer objectiu, l'EATIM de 

Jesús Pobre sol·licita l'execució de les obres de construcció de la 

infraestructura hidràulica de distribució municipal d'abastiment urbà en la 

Urbanització "Los Lagos", per mitjà de la qual s'evitarà de forma permanent 

i adequada la falta de seguretat i salubritat que tenen en l'actualitat els 

veïns d'esta urbanització. 

 

Condicionament econòmic. 

 

  L'EATIM de Jesús Pobre no disposa de mitjans financers propis 

suficients per a escometre l'obra, no obstant això el risc per a la salut 

continua sent molt alt pel que s'ha de continuar sol·licitant l'ajuda per a dur 

a terme l'obra pendent.  

 És per això que l'EATIM de Jesús Pobre s'ha dirigit a l'Excma. Diputació 

d'Alacant per mitjà de la present "Convocatòria de subvencions a favor 

d'Entitats Locals de la província d'Alacant per a la realització i millora 

d'infraestructures hidràuliques d'abastiment i per a la redacció de plans 

d'eficiència hídrica" en l'anualitat 2015, per a l'execució de la construcció  



SESSIÓ NÚM. 7/15  

ACTA DE LA JUNTA VEÏNAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 16.09.15 

 

9 

 

 

 

 

de la infraestructura hidràulica de distribució municipal d'abastiment urbà en 

la Urbanització "Los Lagos", contingudes en la present Memòria Valorada. 

   

Descripció de les obres a realitzar.  

 

 La present memòria valorada té com a objecte la definició i valoració, 

exclusivament de les denominades " Xarxa hidràulica de distribució 

municipal d'abastiment urbà en la Urbanització " Els Lagos", que consta de 

les conduccions principals que acosten a peu de les diferents vivendes 

l'aigua potable necessària per a possibilitar el subministrament a la 

urbanització " Els Lagos" des de la xarxa pública garantint la quantitat i 

qualitat de l'aigua subministrada.  

 

 La Xarxa de Distribució és complementària a la canonada d'abastiment 

realitzada per la Diputació l'any 2010 i que va portar l'aigua fins a la 

urbanització.  

 

 Les obres contemplades són estrictament de construcció de la xarxa de 

distribució i reposició de rases. 

 

      La delimitació exacta de les obres necessàries per a complir amb 

l'objectiu fixat pot apreciar-se en els plans i desenrotlla les treballs referents 

a:  

 

 Demolició de paviments existents. 

 Retirada de materials desaprofitar-los y/o instal·lacions existents.  

 Excavació en rasa. 
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 Col·locació de canonades PE de 90 mm de diàmetre, i la valvulería 

corresponent sobre llit d'arena i farcit de rasa amb llasts.  

 Reposició d'aglomerat. 

 

 Comprometre's a aprovar el pla d'eficiència hídrica en el termini de sis 

mesos des de la notificació de la concessió de subvenció (La Resolució 

o Acord farà referència a este punt només quan l'entitat local gestione 

directament el servici d'aigua potable) . 

 

 Comprometre's a informar de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant 

qualsevol ajuda, subvenció o ingrés que l'entitat local obtinguera per a 

l'execució de l'activitat subvencionada, diferent de la sol·licitada.  

 

 Posar a disposició de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant la 

infraestructura i els terrenys que siguen objecte de l'actuació o que es 

vegen afectats per la mateixa, així com dels necessaris per a la ubicació 

de cartell i l'arreplega de materials (La Resolució o Acord farà referència 

a este punt només quan l'actuació siga executada directament per la 

Diputació Provincial) .  

 

 Assumir qualsevol tipus de responsabilitat que poguera derivar-se dels 

terrenys o infraestructures afectats per l'obra o instal·lació objecte de 

subvenció, així com de les autoritzacions i concessions, tant de 

particulars com d'altres Administracions públiques o ens públics de 

caràcter territorial, instrumental o corporatiu. 

 

 Comprometre's a fer-se càrrec de l'obra, una vegada rebuda. (La 

Resolució o Acord farà referència a este punt només quan l'actuació 

siga executada directament per la Diputació Provincial) . 
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 Comprometre's a mantindré i conservar l'obra objecte de subvenció 

durant la seua vida útil. 

 

 Comprometre's a complir els deures i obligacions regulats en les Bases 

que regeixen la "Convocatòria per a la concessió de subvencions a 

favor d'entitats locals de la província d'Alacant per a la realització i 

millora d'infraestructures hidràuliques d'abastiment i per a la redacció de 

plans d'eficiència hídrica. 

 

 La inversió de l'activitat no es repercuteix ni es repercutirà als usuaris. 

 

 

PUNT 7.- 
DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DE L´EATIM DE 

JESÚS POBRE A LA AVELA I EELLMM. 

 

La Junta Veïnal per unanimitat acorda: 
 
- Designar a Josefa Martínez Saus i Juan Ignacio Fornés Monfort 

com a representants de l´EATIM a l´Associació Valenciana 
d´entitats locals autònomes (AVELA) i EELLMM de la Comunitat 
Valenciana. 
 

- Notificar el present acord a la AVELA I EELLMM. 
 

PUNT 8.- PRECS I PREGUNTES. 

 

 No es formulen. 
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I no havent-hi més assumptes que tractar, per la Presidència s'alça la 

sessió, sent les vint-i-una hores i trenta minuts del dia setze de setembre de 
dos mil quinze, de tot això, com a secretari general, DONE FE. 
   
 
 
 
                     V. I PL. 

El President,      El Secretari 
 
 
 
 
 
 
 

   D. Javier Scotto di Tella Manresa          D.Fulgencio Gimeno Arroniz 
    


